


Morada:
Rua Eduardo Malta, 20
Edifício Malhoa Plaza - 2 Piso
Escritório 2.9
1070-073 Lisboa, Portugal

Coordenadas:
3844'14.4“ -909'40.1“

LOCALIZAÇÃO

studio@finalversion.pt 
www.finalversion.pt



CARACTERÍSTICAS

Camarim 
Área de Guarda Roupa 
Área de Armazenamento 
WC 
Ar condicionado 
Internet Wi-fi 
Máquina de café 
Acesso a terraço exterior 
Acesso a sala de reuniões



CONDIÇÕES

Horário de funcionamento 10h às 18h.

Estúdio com fundo branco para sessões de fotografia e video.

O aluguer do estúdio sem equipamento poderá também ser feito 
noutros horários e com planos semanais e mensais.

As facilidades de pagamento incluem transferência bancária.

A confirmação do aluguer deverá respeitar os seguintes passos: 

1. Envio de email para confirmação de data e disponibilidade 
2. Pré pagamento com envio de comprovativo
3. Envio de email com confirmação final de reserva e fatura de ajudicação
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EXTRAS (PREÇOS SOB CONSULTA)

Fornecemos câmaras, objetivas, iluminação e todo um vasto conjunto de acessórios através do nosso 
serviço de aluguer.

Contacto com equipas completas de produção, incluindo um diretor de fotografia e operadores de 
câmara.

Podemos fornecer um serviço de catering para a sua equipa.

Equipas de pós produção e edição.

Criação e desenvolvimento de conceitos

Reportagem em video ou foto da sessão executada . Inclui edição e tratamento de imagem



CONDIÇÕES

POLÍTICA DO ESTÚDIO
1. O Utilizador deve deixar o estúdio na mesma condição que o 
encontrou. Se o estúdio exigir uma grande limpeza após a sessão, será 
cobrada uma taxa pela limpeza e dependerá da quantidade de trabalho 
necessária.
2. Todos os materiais difíceis de limpar devem ser aprovados com 
antecedência. Pode ser necessário um depósito reembolsável.
3. Não são permitidas bebidas alcoólicas ou substancias ilegais dentro do 
estúdio.
4. Não fumar no estúdio.
5. Projetos envolvidos com fumo precisam obter o consentimento dos 
representantes do estúdio.
6. Ninguém será admitido embriagado ou sob a influência de substâncias 
ilegais.
7. Não são permitidos animais sem o consentimento prévio de um 
representante do Studio.
8.Níveis sonoros terão que ser mantidos em níveis razoáveis.
 
TERMOS DE USO

LIMPEZA E LIXO
O Utilizador concorda em deixar as Instalações e todo o conteúdo e 
utensílios nas mesmas condições em que estavam no inicio da utilização. 
A empresa descartará o lixo coletado nas latas de lixo fornecidas. O 
Utilizador deve descartar itens maiores, como acessórios e peças de 
teatro, no local indicado pelo responsável do estúdio. O descarte de 
grandes quantidades de lixo devido a grandes conjuntos também pode 
gerar custos adicionais. Todos os itens levados às instalações pelo 
Utilizador devem ser removidos pelo mesmo. Os itens deixados, após 
7 dias serão considerados abandonados e poderão ser descartados ou 
mantidos pela Companhia para uso da Companhia, sem remuneração do 
Utilizador, a critério da Companhia.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O uso das instalações e equipamentos da empresa é de risco 
do Utilizador. O Utilizador concorda que a Empresa não será 
responsabilizada por quaisquer danos, diretos, indiretos, incidentais 
ou consequentes, ferimentos ou perdas ao Utilizador, a sua parte ou 
posses enquanto estiver nas Instalações. Todas as pessoas e atividades 
nas premissas da empresa podem ser gravadas em vídeo para uso em 
segurança.
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CONDUTA
Este é um estúdio compartilhado e mantemos um ambiente profissional. 
O Utilizador será o único responsável pela conduta e bem-estar 
de todas as pessoas que o acompanham enquanto estiverem nas 
Instalações da Empresa. O Utilizador concorda que um representante 
da Empresa pode, a seu exclusivo critério, estar presente o tempo 
todo. Se o representante observar ou tomar conhecimento de práticas 
ou atividades perigosas, pornográficas, ilegais ou negligentes, o 
representante se reserva o direito de interromper as filmagens e pode 
exigir que o Utilizador e a parte do Utilizador saiam imediatamente. 
Nesse caso, nenhum reembolso será concedido. No entanto, a Companhia 
e seus representantes não assumem nenhuma responsabilidade de agir 
nesses casos.

IDADE DOS MODELOS
O Utilizador é o único responsável por verificar se todos os modelos 
fotográficos são maiores de idade. A Empresa não tem responsabilidade 
de determinar ou verificar a idade dos participantes nas atividades do 
Utilizador, mas se reserva o direito de exigir prova de consentimento 
dos pais se os modelos ou assuntos fotográficos forem menores de 18 
anos e encerrar essas atividades se a empresa fica ciente de que estão 
a ocorrer violações da idade legal. A empresa não é responsável no caso 
de um documento de identificação inválido ou qualquer outra forma de 
verificação de idade.

DANIFICAR
O Utilizador será o único responsável por qualquer dano à propriedade 
ou equipamento da Empresa que ocorra durante o período em que o 
Utilizador ou sua parte ocupar as Instalações. O Utilizador concorda em 
pagar custos adicionais razoáveis de reparo para trazer o equipamento 
danificado de volta à condição de trabalho. O Utilizador concorda em 
pagar pelos danos causados às Instalações, incluindo derramamentos, 
desgaste excessivo, marcas ou manchas em móveis, utensílios, 
superfícies pintadas, entre outros.

ENTRADA E SAIDA
A entrada e saída do estúdio, uma vez que se encontra dentro de 
uma zona compartilhada com outras empresas, deve apenas ocorrer 
acompanhado do responsável presente pelo estúdio.

O Utilizador:
Nome completo: _________________________________
Assinatura: _______________________________________
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Responsável do estúdio:
Nome do responsável do estúdio: ____________________
Assinatura: ___________________________________________

____ de _______________ de 20_____




